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Het draadloos alarmsysteem Secvest kan comfortabel geïnstalleerd,
door een geïntegreerde webbrowser geconfigureerd en via toegang op
afstand onderhouden worden. Door de integratie van maximaal drie
ABUS IP-camera’s wordt een videoverificatie bij binnentoepassingen
mogelijk. De gebruiker ontvangt een melding als er iets gebeurt, en kan
via de app toegang krijgen tot de livestream van de camera. Naast de
klassieke alarmfuncties voor beveiliging tegen inbraak, brand, water en
noodgevallen is in de Secvest de unieke mechatronische inbraakbeveili-
ging geïntegreerd. Boorsjablonen en installatievideo’s zorgen voor een 
eenvoudige installatie van de mechatronische meldercomponenten.
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ACTIEVE VEILIGHEID 
DE CENTRALE



Afhankelijk van de persoonlijke 
gebruikswens beantwoorden 
variabele bedieningsopties als 
invoeren van een code, chip-
sleutel, Secvest Key, draadloos 
bijzetslot voor deuren, draadloze 
sleutelschakelaar of afstandsbe-
diening aan de verschillende ge-
bruiksvoorkeuren van uw klanten. 
Door de besturing via webbrowser 
en app is bovendien een mobiele 
bediening van de Secvest centrale 
mogelijk. Actuele live-beelden 
van de IP-camera's kunnen op 
elk moment over de hele wereld 
worden ontvangen.  

BEDIENINGSCONCEPT
EENVOUDIG, INDIVIDUEEL
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ROOKMELDING
REDT LEVENS

Veiligheid waarop dag en nacht 
kan worden vertrouwd: de 
optische rookmelder van de 
Secvest herkent zelfs de fijnste 
roetdeeltjes in de lucht en waar-
schuwt tijdig voor levensgevaar-
lijke rook. Het luide alarmsignaal 
wekt bij brand ook slapende 
bewoners in het huis. Bovendien 
wordt op de alarmcentrale tijdig 
gewezen op een afnemende  
capaciteit van de batterij, zodat 
de paraatheid en beveiliging te 
allen tijde zijn gewaarborgd. 
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VIDEOVERIFICATIE  
MET MOBIELE TOEGANG
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Altijd en overal zien dat thuis of op kantoor alles in orde is – met de 
mobiele videoverificatie van de Secvest wordt deze dagelijkse gedachte 
voor uw klanten een geruststellende zekerheid: via app ontvangen zij 
op de smartphone live-videobeelden en krijgen bij voorvallen direct 
een e-mail of pushbericht op de smartphone – samen met de bijbeho-
rende alarmbeelden. 



WAT ER OOK GEBEURT 
SECVEST BEVEILIGT
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Veiligheid is voor alle mensen een belangrijke behoefte om zich lekker 
te voelen in hun eigen omgeving. De wens naar geborgenheid is echter 
niet voor iedereen even sterk en varieert soms tussen de afzonderlijke 
veiligheidszones. Om ervoor te zorgen dat het draadloos alarmsysteem 
Secvest aan elke individuele eis van de klant voldoet, zorgt een breed 
melderportfolio voor flexibel uit te breiden oplossingen: van de eenvou-
dige basisbeveiliging tot en met de permanente allround beveiliging.
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Het draadloos alarmsysteem Secvest kan zowel direct op de centrale 
worden bediend, geprogrammeerd en onderhouden als via de geïnte-
greerde webserver. IP-zones maken de integratie van maximaal  
3 ABUS PIR-netwerkcamera's mogelijk. Een geïntegreerde PSTN-kiezer 
en een netwerkaansluiting realiseren onder andere transmissies op 
IP-basis zoals VoIP-gesprekken, e-mailberichten en digitale meldkamer-
protocollen. Tot wel 48 afzonderlijk identificeerbare draadloze melders,  
8 bedieningspanelen en maximaal 50 afstandsbedieningen maken een 
op de behoefte afgestemde uitbreiding van het systeem mogelijk, dat 
zich flexibel aanpast aan de wensen van de klant.  

1 2 3

1  Secvest alarmcentrale

2  Secvest bedieningspaneel

3  Secvest app

VEILIGHEID 
KENT VEEL MOGELIJKHEDEN

H – in voorbereiding

EN – graad 2 – in voorbereiding



| 1514

4 65 7

4  PIR-netwerkcamera

5  Draadloze rookmelder 

6  Draadloze venstergreep FG 350 E

7  Draadloze buitensirene

Bij een alarm maakt de PIR- 
netwerkcamera beelden van het 
voorval: belangrijke momenten 
worden voor, tijdens en na 
het alarm opgenomen. Via het 
logboek is op elk moment toegang 
tot deze alarmbeelden mogelijk.

De Secvest draadloze venstergreep  
FG 350 E wordt eenvoudig in 
plaats van een gangbare venster-
greep gemonteerd. Deze verzendt 
betrouwbaar de huidige openings-
toestand van het venster naar 
de centrale en beveiligt zo tegen 
inbraak. 

Als de optische draadloze rook-
melder voor de Secvest in zijn 
meetkamer de fijnste rookdeel-
tjes detecteert, dan slaat hij met 
85 dB luid alarm. De melder kan 
stand-alone of geïntegreerd in het 
systeem worden gebruikt.

De professionele draadloze
buitensirene van de Secvest slaat 
naar keuze een akoestisch alarm 
met een geluidsdruk van 105 dB 
en/of optisch via een LED-flitslicht.  
De activatie kan gescheiden 
plaatsvinden. De draadloze 
communicatie vindt plaats op 
868,6625 MHz.

H112005 in voorbereiding
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Van alle instellingen van de 
centrale en van de melder-ID's 
kunnen back-ups worden 
gemaakt. Bij een vervanging van 
de centrale kan de configuratie 
dus eenvoudig met een klik van 
de muis weer worden teruggezet. 
Het is niet nodig de componenten 
opnieuw te programmeren.

In het systeemoverzicht verschijnt 
een lijst met de status van de 
afzonderlijke deelgebieden. Er 
worden ook open zones evenals 
eventuele storingen en alarmen 
aangegeven. Via toegang op 
afstand kan de installateur bij 
storingen toegang krijgen tot 
de webserver om de oorzaak 
te achterhalen en de storing te 
verhelpen.

Alle instellingen – zoals bijv. 
alarmreacties, gebruikersbeheer, 
de configuratie van melders,  
bedieningseenheden en sig-
naalgevers evenals uitgangen – 
kunnen tijdbesparend met een 
klik van de muis worden verricht. 
Er hoeft niet meer door het  
menu van de centrale te worden 
genavigeerd. 

In het logboek kunnen alle ge-
beurtenissen en statuswijzigingen 
overzichtelijk worden bekeken. Zo 
krijgt de gebruiker bijvoorbeeld 
bij een alarm inzage in negen 
alarmbeelden per binnencamera. 
In totaal kunnen bij binnentoe-
passingen tot wel drie IP-camera's 
worden gerealiseerd. 

SECVEST WEBSERVER 
DE VOORDELEN

De webinterface is  
Nederlandstalig.
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IN ÉÉN OOGOPSLAG 
SECVEST SYSTEEMOVERZICHT

Het draadloos alarmsysteem Secvest is bij uitstek geschikt voor de  
beveiliging van kleine en middelgrote kantoorgebouwen en particuliere 
woningen. Op de volgende pagina's vindt u een overzicht van het mel-
derportfolio, de uitbreidingsmodules en communicatiemogelijkheden. 
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TECHNISCHE 
GEGEVENS EN FEITEN

Veiligheid

De speciale duplex-antennetechnologie van de Secvest is een 
methode waarbij twee antennes bij de ontvanger worden ge-
bruikt om interferentie-effecten tijdens de draadloze transmis-
sie sterk te beperken. Door deze technologie kan zo goed als 
worden uitgesloten dat de ontvanger zich in een zogenoemde 
"dode zone" bevindt.

Draadloze emissie

Door het geringe zendvermogen van maximaal 10 milliwatt  
bedraagt de draadloze emissie van de Secvest slechts 0,5% van 
het vermogen van mobiele telefoons en zorgt zo voor een zorge-
loos gebruik in huis of in het bedrijf.

868 MHz Security-frequentie

Om de ongestoorde verbinding binnen het systeem te  
waarborgen, werkt de Secvest in een frequentieband die 
speciaal voor beveiligingssystemen is voorbehouden. Deze  
zendt met een frequentie die speciaal is voorbehouden  
voor beveiligingssystemen, waardoor storingen door andere 
draadloze toepassingen of jamming vrijwel worden  
uitgesloten. 
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1. Bevestigingsopening voor schroeven · 2. Behuizing-sabotageschakelaar · 3. Code Reset Pins · 4. Aansluiting voor optionele gsm- 
module · 5. Aansluiting van flatcable · 6. Aansluitingen voor accupack · 7. Analoge telefoonaansluiting · 8. Aansluiting voor LAN-kabel 
· 9. Aansluiting netspanning 110 V/230 V AC 50/60 Hz · 10. SD-kaarthouder · 11. Zekeringhouder netzekering

NO1, C1, NC1 – relaisuitgang 1: potentiaalvrij relaiscontact, 24 VAC / 500 mA · NO2, C2, NC2 – relaisuitgang 2: potentiaalvrij relaiscon-
tact, 24 VAC / 500 mA · OP3/4 – transistoruitgangen: voor een bekabelde sirene, flitslicht en akoestisch alarm TR – Tamper Return: 
sabotage-ingang van een bekabelde sirene · TRB – Trouble: storingsmeldingsingang van een bekabelde sirene · Z301, Z302: bekabelde 
zones 301 en 302 · Z303, Z304: bekabelde zones 303 en 304 · 0 V, 12 V Aux: spanningsuitgang 13,8 V · DC IN 13,8 V +: aansluiting  
voedingsspanning 13,8 V
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Uitwendige bewaking

ELEKTRONISCH &  
MECHANISCH SYSTEEM 
ALLE COMPONENTEN

Draadloos alarmsysteem Secvest

• Comfortabele bediening en programmering via de centrale en de geïntegreerde webserver
• Videoverificatie met max 3 ABUS PIR-netwerkcamera’s
• Geïntegreerde PSTN-kiezer, meldkamerprotocollen, ook op IP-basis en e-mailberichten
• Actieve inbraakbeveiliging in combinatie met mechatronische draadloze extra venster- en deurbeveiligingen

Secvest Key 

• Voor het eenvoudig in-/uitschakelen van de Secvest alarmcentrale via  
het sluiten bij de voordeur

• Akoestische statusfeedback
• ABUS kwaliteitscilinder Wavy Line Pro met gepatenteerde profielrib en blokkeerkogel
• Verkrijgbaar in verschillende lengtes (buitenmaat/binnenmaat)
• Aanpassing aan knopcilinders van andere fabrikanten mogelijk

Secvest draadloos bijzetslot met binnencilinder 
voor deur 

• Automatisch in- en uitschakelen van de alarmcentrale bij het blokkeren van  
het bijzetslot van de deur

• Actieve inbraakbeveiliging (detecteert zelfs inbraakpogingen)
• Mechanische inbraakbeveiliging met meer dan 1000 kg drukweerstand
• Dubbelwerkende grendel met buitenliggend cilinderslot en draaiknop binnen
• Geschikt voor links- en rechtsscharnierende deuren

Secvest draadloos bijzetslot voor deur met 
draaiknop

• Automatisch in- en uitschakelen van de alarmcentrale bij het blokkeren van  
het bijzetslot van de deur

• Actieve inbraakbeveiliging (detecteert zelfs inbraakpogingen)
• Mechanische inbraakbeveiliging met meer dan 1000 kg drukweerstand
• Dubbelwerkende grendel met buitenliggend cilinderslot en draaiknop binnen
• Geschikt voor links- en rechtsscharnierende deuren

Secvest draadloze vensterbeveiliging FTS 96 E

• Actieve inbraakbeveiliging (detecteert zelfs inbraakpogingen)
• Mechanische beveiliging door in elkaar grijpende stalen grendels
• Meer dan 1000 kg drukweerstand
• Geopende en dichte stand optisch herkenbaar
• Gelijksluitend: één sleutel voor alle eenheden, verschillende sluitvarianten beschikbaar
• Met aansluitmogelijkheid voor passieve glasbreukmelder

Van de uitwendige bewaking en alarmering of signalering van  
gebeurtenissen tot en met de beveiliging van binnenvertrekken reikt 
het brede spectrum van het draadloos alarmsysteem Secvest, zodat 
voor een permanente veiligheid van personen en waardevolle eigen-
dommen wordt gezorgd. 

Secvest draadloze ombouwset voor FTS 96

• Combineert mechanische en elektrische beveiligingstechniek
• Zet bestaande FTS 96-producten om in draadloze alarmmelders voor de Secvest
• Eenvoudig ombouwen
• Aansluitmogelijkheid voor passieve glasbreukmelder
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Secvest draadloze bewegingsmelder

• Passief-infrarood-bewegingsmelder voor binnentoepassingen
• Detecteert warmtebewegingen
• 90°-beeldhoek, ideaal voor installatie in hoeken
• Kabelloze montage
• Bewakingsgebied 15 m

Secvest draadloos magneetcontact 

• Detecteert betrouwbaar het openen van vensters en deuren

• Aansluitmogelijkheid voor meer bekabelde melders
• Kan worden gebruikt als draadloze module
• Sabotagebeveiliging

Secvest draadloze glasbreukmelder

• Akoestische detectie van glasbreuk
• Voor de bewaking van glasoppervlakken
• Mogelijke afstand tot het glas bedraagt max. 9 m
• Geen bedrading bij het venster nodig

Secvest draadloze buitenbewegingsmelder

• Buitenbewegingsmelder voor perimeterbewaking
• Kan worden geïntegreerd in alarm- en videobewakingssystemen
• Dual-PIR-element
• Bewakingsgebied tot 30 m
• Beschermingsklasse IP55

Secvest draadloos mini-magneetcontact

• Compact en discreet model
• Detecteert betrouwbaar het openen van vensters en deuren
• Sabotagebeveiliging

Secvest draadloos vensterstangslot FOS 550 E

• Actieve inbraakbeveiliging (detecteert zelfs inbraakpogingen)
• Met automatische vergrendeling (venster dicht = venster beveiligd)
• Twee vergrendelingspunten met een drukweerstand van meer dan 1000 kg
• Geschikt voor vensters en tuindeuren met naar binnen openend draai- en  

draai-kiep-beslag
• Noodzakelijke accessoires: stangensets (in verschillende lengtes verkrijgbaar)    

Secvest draadloze venstergreepbeveiliging  
FO 400 E

• Mechanische vergrendeling van het slot en het venster met de greep
• Actieve inbraakbeveiliging (detecteert zelfs inbraakpogingen)
• Totale vergrendeling met drukcilinder
• Mechanische beveiliging door in elkaar grijpende stalen grendels met meer dan 1000 kg 

drukweerstand

Secvest draadloze venstergreep FG 350 E

• Meer veiligheid door sluitbewaking
• Verzendt op betrouwbare wijze de toestand (open of gesloten) van het venster naar de 

alarmcentrale
• Eenvoudige installatie door vervanging van de bestaande venstergreep

Uitwendige bewaking Binnenbewaking

PIR-netwerkcamera

• HD 720p resolutie: 1280 x 720 @ 25 fps
• Bewakingsmodus met videoverificatie
• Bewegingsdetectie door passief-infraroodsensor met RAS (Real Alarm Selection)
• Geïntegreerde witlicht-LED's, die bij bewegingsdetectie worden geactiveerd
• Ideaal aanvullend product voor Secvest voor de combinatie van video- en alarmtechniek
• Virtuele alarmingangen en -uitgangen voor de communicatie via Secvest
• MicroSD-kaartsleuf
• WLAN n-standaard
• ONVIF-compatibel

Secvest draadloze trillingsmelder

• Geschikt voor de bewaking van wanden en voorwerpen die niet mogen worden bewogen
• Verschillende gevoeligheidsniveaus instelbaar

Secvest draadloze watermelder

• Geschikt voor gebruik in keuken, badkamer en kelder
• Waterdichte sensor
• Omkeerbaar (voor detecteren van uitdroging)

Secvest draadloze rookmelder

• Optische rookmelder
• Reageert op de fijnste rookdeeltjes in de lucht
• Met luide, geïntegreerde piëzo-sirene (min. 85 dB(A) op 3 m)
• Met waarschuwingssignaal bij een bijna lege batterij en melding aan de centrale
• EN-14604-conform



Secvest draadloze afstandsbediening

• Intuïtieve afstandsbediening met gebruikersvriendelijke toetssymbolen
• Voor een comfortabele bediening van de alarmcentrale
• 8 LED’s voor feedback en weergave van de actuele systeemstatus
• Bediening met de toetsen: Inschakelen, Uitschakelen en Statusopvraag
• Vrij programmeerbare toets voor het schakelen van uitgangen
• Handmatig overvalalarm mogelijk

Secvest draadloze binnensirene

• Voor de akoestische ondersteuning van centrale en draadloze buitensirene
• Luide signaalgever (90 dB(A) op 1 m)
• Externe 12 V-voeding voor gebruik zonder batterijen (optioneel)
• In het draadloos alarmsysteem Secvest kan een willekeurig aantal binnensirenes worden 

geïntegreerd

Proximitysleutel

• Voor de contactloze bediening van de Secvest
• Gewoon voor de centrale of het bedieningspaneel houden
• Meerdere chipsleutels kunnen voor een alarmsysteem worden gebruikt

Secvest draadloze sleutelschakelaar

• Eenvoudige installatie en bediening
• Robuuste behuizing
• Demontagebeveiliging

Secvest draadloze buitensirene

• Luide combi-signaalgever
• Ingebouwde waterpas voor een snelle installatie
• Robuuste behuizing

Secvest draadloos bedieningspaneel

• Voor het in- en uitschakelen van de centrale
• Geïntegreerde Proximity-chipsleutel-lezer
• Schakelen van deelgebieden mogelijk
• Schakelen van uitgangen mogelijk
• Voeding via batterij en extern (12 V)
• LED’s voor weergave van de actuele systeemstatus
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Alarmering Bediening

Secvest draadloze noodoproepzender

• Voor het snel activeren van een noodoproep (bij zorgvraag, overval of medisch noodgeval)
• Klein en praktisch
• Straalwaterdicht (IP 65)
• Bevestiging aan arm, riem of om de hals

Secvest draadloos brandalarm

• Praktische opbouwmontage
• Geschikt voor onopvallende en discrete alarmering
• Sabotagebeveiliging

Secvest draadloos overvalalarm

• Praktische opbouwmontage
• Geschikt voor onopvallende en discrete alarmering
• Sabotagebeveiliging



Secvest draadloze contactdoos

• Maakt het mogelijk om bij alarm draadloos verbruikers (bijv. licht) te schakelen
• Een willekeurig aantal contactdozen kunnen over 32 draadloze groepen worden verdeeld
• Handmatige schakeling bij de contactdoos mogelijk
• Stekker met randaarde
• Geïntegreerde status-LED

Secvest draadloze testbox

• Gekalibreerd handmeetapparaat
• Aanbevolen voor betrouwbaar ontwerpen en professioneel monteren
• Ook 24-uurs duurtesten mogelijk
• Analyse van de meting via pc mogelijk

Secvest demokoffer

• Voor de professionele productpresentatie bij de klant
• Functioneel systeem in hoogwaardige aluminium koffer

PC-kabel voor draadloze testbox

• Verbindt de draadloze testbox met een pc
• Maakt gegevensexport mogelijk als tekst- of Excel-bestand       

Boorsjabloon 7000

• Aanbevolen voor de vakkundige montage van het bijzetslot voor deuren
• Van metaal

Boorsjabloon voor FTS 96 E

• Aanbevolen voor de vakkundige montage van de vensterbeveiliging
• Van metaal

Boorsjabloon voor FOS 550 E

• Aanbevolen voor de vakkundige montage van de vensterbeveiliging
• Van metaal

Boorsjabloon voor FO 400 E

• Aanbevolen voor de vakkundige montage van de vensterbeveiliging
• Van metaal
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Universele draadloze module

• Voor vergroting van het bereik van draadloze melders van de Secvest-generatie
• Repeaten van Secvest-componenten
• Uitgangsmodule met 4 uitgangen (schakelvermogen 500 mA)
• Sirenemodule te gebruiken als sirenezender/-ontvanger

Secvest GSM-module

• Voor spraak- en gegevensverbinding
• Steekverbinding voor een vereenvoudigde installatie in de centrale
• Met geïntegreerde antenne en aansluiting voor een extra externe antenne
• Transmissie via GSM bij uitval van het vaste net
• Ideaal voor gebouwen zonder telefoonaansluiting (vakantiehuizen enz.) 

Secvest draadloze infomodule

• Informeert over de toestand van de Secvest
• 8 LED-indicaties
• Verschillende signaal- en alarmtonen
• Geïntegreerde piëzo-signaalgever

Techniek en accessoires
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DE JUISTE OPLOSSING 
VOOR ELKE EIS

Het meest succesvolle draadloze 
alarmsysteem van ABUS

De Secvest is het meest verkochte draadloze alarmsysteem in 
Duitsland – en dat is niet voor niks: met 48 draadloze zones  
en hoogwaardige componenten beschermt de Secvest betrouw-
baar personen en goederen.

Vier keer onderscheiden

De gerenommeerde Plus X Award onderscheidt de Secvest in vier 
categorieën: high quality, design, bedieningsgemak en  
functionaliteit.

Unieke ABUS-mechatronica

Met de combinatie van mechanische bescherming en  
elektronische bewaking detecteren de mechatronische melders 
van ABUS al de inbraakpoging.

Partnernetwerk

Een professionele inbouw van de Secvest zorgt voor een  
perfect werkend systeem.

Actieve inbraakbeveiliging, videoverificatie en bediening met app

www.abus.com

Secvest.
Het alarmsysteem.

www.abus.comwww.abus.com

Actieve inbraakbeveiliging, videoverificatie 
en bediening met app

Secvest.
Het alarmsysteem.

ABUS marketingmateriaal

ABUS stelt gratis themabrochures en folders rond  
de nieuwe Secvest voor de POS ter beschikking.
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ABUS Security-Center BV
Beresteinseweg 4
1217 TJ Hilversum (Nederland)

Tel. +31 35 62 100 61 
Fax +31 35 62 128 97
E-mail: info.nl@abus-sc.com

Tel. +32 11 27 87 60
Fax : +32 11 50 02 67
E-mail: info.be@abus-sc.com

www.abus.com


